
PORTARIA Nº 333/99, DE 1º DE JUNHO DE 1999.

DISPÕE  SOBRE  O  CADASTRAMENTO  OBRIGATÓRIO
DE  EMPRESAS  PRESTADORAS  DE  SERVIÇO  NA
COLHEITA   E  NO  BENEFICIAMENTO  DE  FRUTOS
CÍTRICOS,  E  ESTABELECE  MEDIDAS  PREVENTIVAS
CONTRA  O  CANCRO  CÍTRICO  EM  NÍVEL  DE
PROPRIEDADE.

O  DIRETOR-GERAL,  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA-IMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19, incisos I
e XI, do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando o que estabelecem os incisos I e II do artigo
2º do supramencionado diploma legal, para atender o disposto no artigo 2º da Lei nº
10.594, de 7 de janeiro de 1992,

considerando a fácil dispersão da bactéria  Xanthomonas
axonopodis  p.v.  citri,  através  de  veículos,  implementos  agrícolas,  materiais  de
colheita, mudas, frutos, ramos, folhas cítricas, resíduo e refugo de frutos cítricos, 

considerando que a desinfecção ou expurgo, e a destruição
ou  desvitalização  de  refugo  e  resíduo  de  frutos  cítricos  constituem  medidas
profiláticas de alto alcance fitossanitário, a fim de evitar a disseminação de pragas e
doenças de vegetais,

considerando  a  necessidade  de  impedir  a  sua
disseminação no Estado de Minas Gerais, 

considerando, também, que a doença não tem tratamento
e que não há variedades a ela resistentes,

considerando, ainda, a inexistência de práticas de controle
preventivo da doença nas propriedades citrícolas,

considerando, finalmente, o que estabelece o Capítulo IV
do Regulamento  da Defesa Sanitária  Vegetal,  aprovado pelo Decreto Federal  nº
24.114, de 12 de abril de 1934,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Todas as pessoas físicas e jurídicas,  de direito
público ou privado, que prestam serviço na colheita, no beneficiamento, na recepção
(silos)  e  na embalagem de frutos  cítricos,  ficam obrigadas a se  cadastrarem no
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA.

Parágrafo  único.  Todos  os  locais  utilizados  para
beneficiamento, recepção e embalagem de citros ficam obrigados a desinfectar os



veículos,  equipamentos,  caixarias,  material  de colheita  e dar  destino correto aos
restos de vegetais (frutos, ramos e folhas).

Art.  2º  -  Todas  as  propriedades  que  produzem  frutos
cítricos,  para  comercialização,  ficam  obrigadas  a  montar  estrutura  mínima  de
desinfecção de veículos e equipamentos utilizados na colheita.

 
Art.  3º  -  Todo  material  utilizado  na  colheita  de  frutos

cítricos, originários de outras unidades da federação, com histórico de cancro cítrico,
deve estar acompanhado de documento oficial do Estado de origem, comprobatório
de sua desinfecção.

Art. 4º - O descumprimento das disposições desta Portaria
acarretará  ao  infrator,  isolada  ou  cumulativamente,  a  aplicação  das  sanções
previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade penal cabível. 

Art.  5º  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação e revoga as disposições em contrário, especialmente a Portaria     nº
290/98, de 06 de junho de 1998.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA, em Belo
Horizonte, ao  1º (primeiro)  dia do mês de junho de 1999.

Eduardo Antônio Pinto Campelo
Diretor-Geral


